
Belediye binasından 
(Kreishaus) kordinasyon

45657 Recklinghausen 
Kurt-Schumacher-Allee 1
( Claudia Kliem  02361  53-2639
(	Elke Behrendt  02361  53-2026

… ve on ilçe de danışmanlık

44575 Castrop-Rauxel 
Europaplatz 1
( Frank Trzeziak  02305  106-2582

45711 Datteln 
Genthiner Str. 8 (Rathaus)
( Babette Lange-Neumann  02363  107-392

46284 Dorsten 
Bismarckstraße 1A
( Maria Grewing  02362  66-4420
( Antje Leisten  02362  66-4299

45964 Gladbeck 
im Fritz-Lange-Haus | Friedrichstr. 7
(	Cemile Tosun  02043  99-2773
(	Angela Klar  02043  99-2774

11 x Recklinghausen ve ilçelerin deBIP

Samimi ve uzmanca 
danışmanlık bir çatı Altında 

Yaşlılar, bakıma muhtaç kişiler 
ve aile fertleri için baḡımsız 
danışmanlık ofisi

BIP (Bakıma muhtaç kişilere 
danışmanlık ve 
bilgilendirme merkezi)

45721 Haltern am See 
Dr.-Conrads-Str.1
(	Sabine Jahnke  02364  933-231

45699 Herten 
Kurt-Schumacher-Str. 2
(	Ingrid Rüschenschmidt  02366  303-586
(	Elisabeth Baier-Rode  02366  303-270

45768 Marl 
Creiler Platz 1
(	Caroline Glücksberg  02365  99-2296
(	Christine Becela  02365  99-2285

45739 Oer- Erkenschwick 
Rathausplatz 1
(	Kristine Wähling  02368  691-326

45657 Recklinghausen 
Rathausplatz 3
(	Beate Schniederjan  02361  50-2134
(	Anetta Tucholski  02361  50-2124

45731 Waltrop 
Rathaus-Neubau, Münsterstr. 1
(	Melanie Schulz  02309  930-334

Stand 01/2019

Belediyede BIP
Bizi burada bulabilirsiniz:

Belediye binası (Kreishaus) 
Kurt-Schumacher-Allee 1
45657 Recklinghausen
Zemin kat, oda 0.4.17

Ilgili kişiler:
Claudia Kliem
(	02361  53-2639
7	02361  53-2226
* E-posta: c.kliem@kreis-re.de

Elke Behrendt
(	02361  53-2026
7 02361  53-2226
* E-posta: e.behrendt@kreis-re.de

Merkezi e-posta adresi:bip@kreis-re.de

Açılış saatleri:

Pazartesi ve Perşembe: 
           saat 8.30 – 12.00  
              13.15 – 16.00 
Cuma: saat 8.30 - 12.00 Uhr

i



Bakıma muhtaç kişilere  danışmanlık ve bilgilendir-
me merkezi BIP (Beratungs- und Infocenter Pflege) 
Recklinghausen´ ın ve ona baḡlı olan ilçelerin ücretsiz 
bir hizmetidir. BIP il ve ilçelerin birleşmiş olup, 
baḡımsız danışmanlık yapmasıdır. 

BIP-Danışmanları bakıma ve yaşlılara yönelik soru-
larınızı memnuniyetle cevaplandırır. Bu çalışma § 6 
yaşlılara bakım Kuzey Ren Vestfalya (Altenpflegege-
setz NRW) kanununa dayalıdır. Bu kanunun içersin-
de, bir kişi kendi bakımı için hazırlık yapmak isterse,
bakıma muhtac kişilerin ve onların aile fertlerinin
haklarına ve destek imkanlarına yönelik, baḡımsız bir
şekilde, kişisel bir danışmanlık hakkına sahiptir diye, 
yazılıdır. 

BIP zamandan ve 
gereksiz yollardan 
tasarruf sağlar!

Siz kısa dönem bakımında 
veya huzur evinde bir yer mi 
arıyorsunuz? 
BIP size yardımcı olacaktır. 

BIP - Nedir ? BIP sorularınızı cevaplandırır: BIP sorularınızı cevaplandırır…BIP sorularınızı cevaplandırır:

Maddi yardım

Günlük bakım

Kısa dönem bakım

Evde hasta bakımı

Bakım hizmetleri

Yaşlılıkta uygun bir ev

Demans hastaları için yardım

Rehabilitasyon

Engelli kişiler için yardım 

Boş zanmanları deḡerlendirme imkanları

Aile bakım zamanı

...ve daha birçok imkanlar!

Bakıma muhtac olan eile ferdime kim 
bakabilir, ben tatile cıkmak istersem?
Günlük bakım (Tagespflege) ve kısa 
dönem bakımı (Kurzzeitpflege) durumunda 
nerelerde boş yer bulabilirim?

Evde bakıma yönelik (Häusliche Pflege) 
kimler kurslar verebilir?  
Ne tür yardımcı araçlar (Pflegehilfsmittel) 
vardır?

Nerede desdek grupları 
(Selbsthilfegruppen) 
ve aile fertleri grupları 
(Angehörigengruppen) bulabilirim? 

Huzurevleri (Alteneinrichtungen) ve 
engelliler için kurumlar (Behinderteneinrich-
tungen) nerelerdedir? 
Neler yapılması gerekiyor, örneḡin ben bir 
huzur evinde (Altenpflegeheim) yaşamak 
istersem?

Hangi bakım acenteleri 
(Pflegedienste) var? 
Bunlar benim için neler yapabilirler?

Ev işlerinde bana kim yardımcı olabilir?
Yemeḡimi kim yapabilir, 
ben yapamazsam?

Kim bana gündelik yardım aletleri 
(Alltagshilfen) temin edebilir, vicutsal 
rahatsızlıklarım olursa?
Hangi yardım aletleri (Hilfsmittel) vardır?

Bakım sigortası (Pflegekasse) 
neleri ödüyor? 
Geriye kalanı kim ödeyebilir? 


